
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 18 червня  2020 року      № 80 
 

 

Про внесення змін до розпорядження  

міського голови від 17 січня 2019 року  

№ 5 «Про міську робочу групу з питань 

легалізації виплати заробітної плати і  

зайнятості населення» 

 

 Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, що відбулися в 

апараті та виконавчих органах міської ради, внести зміни до розпорядження 

міського голови від 17 січня 2019 року № 5 «Про міську робочу групу з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення», а саме: 

 1. Виключити зі складу міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення (надалі – робоча група): 

Гербіченко Тетяну Василівну, секретаря комісії - головного спеціаліста 

відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького; 

Моркву Маріанну Олександрівну, директора департаменту – 

начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького; 

Шутку Віталія Васильовича, заступника начальника відділу превенції 

патрульної поліції Кропивницького відділу поліції Головного управління 

національної поліції у Кіровоградській області, майора поліції. 
 

2. Включити до складу робочої групи: 

секретарем комісії Дмитрик Марину Сергіївну, спеціаліста І категорії 

відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького; 

Петрова Олега Вікторовича, заступника начальника відділу превенції 

патрульної поліції Кропивницького відділу поліції Головного управління 

національної поліції у Кіровоградській області, майора поліції; 

Ломову Тетяну Валентинівну, заступника начальника управління 

економіки, начальника відділу інвестиційної діяльності та підприємництва 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького. 
 

 

 

Міський голова                    Андрій РАЙКОВИЧ  
 

Марина Дмитрик 35 83 37 



 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 27 березня 2020  року      № 44 
 

 

Про внесення змін до розпорядження  

міського голови від 17 січня 2019 року  

№ 5 «Про міську робочу групу з питань 

легалізації виплати заробітної плати і  

зайнятості населення» 

 

 Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, що відбулися в 

апараті та виконавчих органах міської ради, внести зміни до розпорядження 

міського голови від 17 січня 2019 року № 5 «Про міську робочу групу з 

питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення», а саме: 

 1. Виключити зі складу міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення (надалі – робоча група): 

Бондаренко Альвіну Василівну, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради; 

Коротку Марію Григорівну, заступника начальника управління  - 

начальника відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-

економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України у 

Кіровоградській області; 

Мільченко Лідію Микитівну, начальника Кропивницького відділу 

обслуговування громадян (сервісного центру) управління обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного фонду України у 

Кіровоградській області. 

 2. Включити до складу робочої групи: 

головою комісії Паливоду Андрія Анатолійовича, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Моркву Маріанну Олександрівну, директора департаменту – 

начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій; 

Шарпінського  Юрія Миколайовича, заступника начальника Головного 

управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області. 

 

 
 

Міський голова           А.РАЙКОВИЧ  
 

Тетяна Гербіченко 24 07 01  



 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 17 січня 2019 року               № 5 
 

м.Кропивницький 
 

 

 

 

Про міську робочу групу з питань  

легалізації виплати заробітної  

плати і зайнятості населення 

 

 Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 травня 2011 року          

№ 437-р «Про затвердження Положення про обласну робочу групу з питань 

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення»: 

 

 1. Затвердити Положення про міську робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення в новій редакції, що 

додається. 

 

 2. Затвердити склад міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення згідно з додатком. 

 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського 

голови від 11 липня 2011 року №112 «Про створення міської робочої групи з 

питань легалізації виплати зарплати і зайнятості населення». 

 

 

 

Міський голова             А. Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 
Гербіченко 24 07 01 


